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Aceast pastoral se va citi în toate bisericile parohiale i în Sfintele Mnstiri
în ziua Praznicului învierii Domnului nostru lisus Hristos.

f GALACTION

DIN MILA LUI DUMNEZEU,
EPISCOPAL SFINTEI EPISCOPII A

ALEXANDRIEI
I TELEORMANULUI

TUTUROR DREPTCREDINCIOILOR CRETINI,

CINULUI MONAHAL, PREA CUCERNICILOR I
PREA CUVIOILOR PRINI

DIN ACEAST SFÂNT I DE DUMNEZEU
PZIT EPISCOPIE,

HAR I PACE DE LA HRISTOS DOMNUL CEL ÎNVIAT,

IAR DE LA NOI PRINTEASC ÎMBRIARE
I ARHIEREASC BINECUVÂNTARE

„înviind lisus din mormânt,

precum a zis mai înainte, a druit nou
via venic i mare mil.

"

(din Utrenia învierii)

Iubiii notri fii duhovniceti,

Hristos a înviat!

Bunul i mult milostivul Dumnezeu, Cel ce pe toate le

rânduiete cu înelepciune spre folosul sufletesc i trupesc al

vieii noastre, ne-a învrednicit s întâmpinm i în acest an

luminatul praznic al învierii Mântuitorului nostru lisus Hristos,
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cununa srbtorilor cretineti i „mrgritarul cel de mult

pre" (Matei xiii 46) al vieii noastre. Ziua Sfintei învieri, care

ne umple sufletele de lumin, de cldur, de sfinte bucurii, de

har i de binecuvântare cereasc, este ziua despre care înc de

demult psalmistul vestea: „Aceasta este ziua pe care afcut-o

Domnul, s ne bucurm i s ne veselim întru dânsa. "
1 Ne

bucurm i ne veselim laolalt cu „cele cereti" i cu „cele

pmânteti" pentru c „înviind Iisus din mormânt a druit

nou via venic i mare mil. " înviind Iisus din mormânt,

El S-a fcut „ începtur a învierii celor adormii. C de vreme

ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om i învierea

morilor. Cci, precum în Adam toi mor aa i în Hristos toi

vor învia.
" 2 Hristos Domnul ne-a rscumprat pe noi din robia

pcatului i a morii, nu cu argint sau cu aur, ci cu propria Sa

via, prin jertfa Sa de pe cruce. A murit ca un om, dar a înviat

ca un Dumnezeu, biruind pentru totdeauna puterea morii i
druind via venic tuturor celor ce cred întru Dânsul (ioanm
15, 16; VI, 40).

Jertfa de pe Cruce i învierea Mântuitorului sunt stâlpii

de cptâi ai Bisericii cretine i temelia învturii i credinei

noastre. înelegând ca nimeni altul valoarea de nepreuit a
A.

învierii Domnului, Sfântul Apostol Pavel scria corintenilor:

„Dac Hristos n-a înviat, zadarnic este atunci propovduirea

noastr, zadarnic i credina voastr. " 3

Dar Hristos a înviat! A înviat i chiar în dimineaa

de slav a învierii, o diminea întocmai ca aceasta pe

care o trim i noi astzi, S-a artat Mriei Magdalena

(Marcu xvi, 9) i celorlalte femei mironosie, care „ apropiindu-se,

au cuprins picioarele Lui i I s-au închinat ", dup ce spaima

1. Psalmi CXVII, 24.

2. 1 Corinteni XV, 20-22.

3. 1 Corinteni XV, 14.
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le-a fost alungat din suflete prin dulcele glas al Domnului

care le strigase: „ Bucurai-v!"
4 Mai târziu, în aceeai zi, ctre

amiaz, El a fost vzut de Apostolul Petru în Ierusalim (Lucaxxiv,

34), iar ctre sear a cltorit, pe drumul spre Emaus, alturi

de Luca i Cleopa, tâlcuind „din toate Scripturile cele despre

El ".
5 Tot în ziua învierii, seara târziu, Hristos se arati celorlali

Ucenici, Le cere s-I pipie mâinile i picioarele strpunse de

cuie, s-I vad coasta rnit de sulia ostaului, pentru a potoli

tulburarea i înfricoarea lor i a-i încredina despre adevrul

ridicrii Sale din mormânt (Luca xxiv, 36-49). Pentru întrirea

credinei în înviere, au urmat i alte artri ale Mântuitorului:

cea pentru încredinarea lui Toma (ioanxx, 24-29), cea de la Marea

Tiberiadei (ioanxxi, 1-14) i cea din Galileea „la muntele unde le

poruncise lor Iisus " 6
. Astfel, adevrul învierii Domnului s-a

pecetluit cu putere în inimile Sfinilor Apostoli, încât, înainte de

începerea lucrrii de zidire a Bisericii cretine, ei mrturiseau

cu trie: „ Ce am auzit, ce am vzut cu ochii notri, ce am privit

i mâinile noastre au pipit despre Cuvântul vieii, aceea v
vestim " \ iar Sfântul Petru întrete aceste cuvinte, mrturisind:

„ Cu siguran s tie deci toat casa lui Israel c Dumnezeu,

pe Acest Iisus pe Care voi L-ai rstignit, L-a fcut Domn

i Hristos... Pe începtorul vieii L-ai omorât, pe care îns

Dumnezeu L-a înviat din mori i ai Crui martori suntem

noi.

Fr îndoial, martori ai învierii Domnului sunt în primul
A 9

rând cei ce L-au vzut înviat cu ochii lor trupeti. Ins martori

ai învierii suntem i noi cei ce nu L-am vzut, dar am primit

din moi-strmoi mrturia celor ce L-au vzut i L-au pipit.

4. Matei XXVIII, 9.

5. Luca XXIV, 13-31.

6. Matei XXVIII, 16.

7. IloanI, 1.

8. Faptele Apostolilor II, 36; III, 15.
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Nou ni se adreseaz Hristos Cel înviat când spune „Fericii

cei ce n-au vzut i au crezut! "
9 Având în sufletele noastre pe

Sfântul Duh care mrturisete c Hristos a înviat i vieuiete

în noi, suntem i noi martori ai învierii, iar bucuria aceasta a

inimii noastre, ca orice mare bucurie care nu poate fi tinuit, se

cere mrturisit. De aceea cânt astzi întreaga Biseric, preoi

i credincioi, cântarea de biruin: „Hristos a înviat din mori,

cu moartea pe moarte clcând, i celor din mormnturi via
druindu-le!

"

Este lumin i binecuvântare în sfintele noastre biserici

astzi! Este lumin i cldur în inimile cretineti astzi, pentru

c învierea Domnului este preaplin de buntate i de iubire a lui

Dumnezeu revrsate peste creaie. Bogia spiritual a Sfintei

învieri am auzit-o zugrvit în cuvinte de Sfântul Ioan Gur de

Aur la slujba din aceast noapte când ne îndeamn: „Pentru

aceasta intrai toi întru bucuria Domnului nostru: i cei dintâi,

i cei de al doilea, luai plata. Bogaii i sracii împreun
bucurai-v. Cei ce v-ai înfrânat i cei lenei, cinstii ziua.

Cei ce ai postit i cei ce n-ai postit, veselii-v astzi. Masa
este plin, osptai-v toi. Vielul este mult, nimeni s nu ias

flmând. Gustai din ospul credinei; împrtii-v toi din

bogia buntii. "
10

într-adevr, cel ce a venit la înviere însetat de iubire i de

adevr, se va întoarce acas cu sufletul plin de Dumnezeul iubirii

i al adevrului; cel ce a venit pentru frumuseea praznicului, s-a

putut bucura de o slujb frumoas i luminat ca nici o alta în

an; cel ce a venit doar pentru pasc i ou rou nu se va întoarce

acas cu mâna goal. Praznicul Sfintei învieri ne îndestuleaz

pe toi i nimeni nu se va mai întoarce acas mai srac de cum a

9. Ioan XX, 29.

10. Cuvânt de învtur al celui întru sfini Printele nostru Ioan Gur de Aur, Utrenia

învierii.
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venit, cci din „mormântul gol a rsrit iertarea".

învierea Domnului s-a petrecut o singur dat, în urm
cu dou milenii (Evrei ix, 28) îns roadele ei se revars în mod

permanent peste veacuri în viaa Bisericii, dând alinare i

mângâiere, luminând i îndreptând sufletele credincioilor ei

pe calea ctre împrie. învierea Domnului este pragul prin

care istoria trece în venicie, prezentul, în viitor i creaia, în

eshatologie, pentru c însi Biserica ia fiin din înviere i se

afl pe calea învierii: lucrarea ei se cuprinde între dou învieri

- a lui Hristos Dumnezeu i a noastr, a tuturor oamenilor. De

aceea, peste viaa Sfintei Biserici, în aceast lume de neputin,

de durere, de lacrimi i de nevoi, adie deja un vânt de înviere,

zefir preasfânt, care nu este altceva decât prezena Duhului Sfânt

în revrsarea Sa plenar i de via fctoare, vie i învietoare,

care ni-L druiete pe Hristos Cel înviat, facându-L prezent

nu înaintea noastr „spre pipire", ci înuntrul nostru prin

„împrtirea" cu Sfintele Taine. Sfintele Taine devin astfel

„porile cele venice" (Psalmi xxrn, 9) ale iubirii lui Dumnezeu

prin care împratul slavei, Cel ce a biruit moartea, vine s ne

druiasc lumina, pacea, bucuria i Viaa. Primind cu vrednicie

Sfânta Euharistie, Sfântul Trup i Sfântul Sânge al Domnului

Cel înviat, ne asemnm i stm la Cin cu înii Sfinii

Apostoli care din preacuratele mâini ale Mântuitorului au primit

„Pâinea cea vie " i mai mult decât aceasta - devenim purttori

ai lui Hristos Cel înviat i ne bucurm cu toat fiina noastr de

roadele i binefacerile sale: pcatele se iart, rnile sufleteti se

vindec, trupul se învioreaz, iar în inimi se slluiete Pacea.

Acea „Pace" pe care însui Hristos le-o druiete Sfinilor

Apostoli dup înviere ne cuprinde cu totul într-o îmbriare

tainic i iubitoare.

Dumnezeu vrea ca noi s fim fericii atât în viaa aceasta

cât i în cea venic. Fericirea îns depinde în mare msur de
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noi înine, adic de ceea ce facem pentru a dobândi aceast

fericire. Un înelept din lumea veche spunea: „ Toi oamenii vor

s triascfericii, dar când vine vorba despre calea prin care

se ajunge la o via fericit, oamenii nu se îneleg în preri. " 11

Cât suntem tineri nu ne intereseaz viaa de apoi, de pare

c viaa pmânteasc ar fi far de sfârit. Un om care gândete

în acest fel va avea clipele sale de fericire pmânteasc, trainic

dup prerea lui: nici sntatea nu-1 prsete, avere are destul,

nimic nu-i lipsete i toate cele pmânteti se adun în folosul

lui. Ar putea zice sufletului su întocmai ca bogatul cel cruia i-a

rodit arina: „ Suflete, ai multe bunti strânsepentru muli ani;

odihnete-te, mnânc, bea i te veselete! "
12 Dar se duc aceste

clipe, aceste ceasuri, aceste zile care par pline de îmbelugare i
fericire pmânteasc, cum se duc norii pe cerul albastru. Anii se

adun, puterile slbesc, bolile apar i ele, spaimele se înmulesc

i groaza morii ptrunde în suflet ca un vierme neadormit.

Dac Hristos cel înviat nu triete în inima omului,

dac în inima omului nu se gsete comoara cea de mult pre a

credinei, oricât am fi de împodobii cu fericire pmânteasc, cu

tot felul de îmbelugare i sntate, nu vom afla pentru sufletul

nostru fericirea aceea pe care nimeni, în afar de Dumnezeu nu

poate s o dea sufletului, pus de Dumnezeu în noi i rânduit vieii

venice. Fr înviere viaa ne pare ca un drum spre nicieri, iar

moartea, cea mai cumplit i dezndjduit întrebare. învierea

Domnului ne spune c viaa omului nu este îngrdit în oase i
simuri i ne druiete ndejdea veniciei i bucuria nermurit

a nemuririi. învierea lui Hristos umple de adevr cuvintele

proorocului care vestea de demult „Din stpânirea iadului îi

voi izbvi i de moarte îi voi mântui. " 13

11. Seneca.

12. LucaXII, 19.

n.OseaXIII, 14.
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De aceea, pentru omul în al crui suflet triete Hristos

Domnul cel înviat, pmântul nu mai este mânctor de trupuri,

ci pântece roditor i loca al învierii morilor. Pentru omul care

crede cu trie i triete învierea ca o permanen a vieii lui,

moartea cea grozav i înfricotoare devine u spre viaa

venic, iar mormântul devine brazda în care se arunc smâna
veniciei. în aceast înelegere, a învierii noastre ca road a

învierii Domnului, Sfântul Pavel gria: „Dac Duhul Celui

Care a înviat pe Iisus din mori locuiete în voi, Cel Care a

înviat pe Hristos Iisus din mori vaface vii i trupurile voastre

cele muritoare, prin Duhul Su care locuiete în voi. " 14

Iubii fii ai învierii Domnului,

Sfinii Prini ai Bisericii, trind i respirândînvtura cea

adevrat a învierii Domnului, au pstrat i propovduit credina

cretin, facându-se urmai ai Sfinilor Apostoli i continuând

cu strlucire lucrarea lor. încercai în multe chipuri în lupta lor

pentru aprarea credinei celei adevrate, ei s-au învrednicit

de lumina cea nepieritoare a inspiraiei Duhului Sfânt i ne-au

lsat o adevrat zestre duhovniceasc prin predicile i scrierile

lor pline de dumnezeiasc înelepciune. Spre a spori bucuria

noastr în aceast sfânt zi se cade s dm glas învturilor

lor care sunt ca o binecuvântat rou menit s rcoreasc, s
dea mângâiere i s ne întreasc sufletele întru credina Sfintei

învieri.

Pentru a primi cu vrednicie i a tri cum se cuvine

srbtoarea Sfintelor Pati, Biserica noastr a îndemnat pe

credincioii si, înc din timpul Postului Mare, la deteptare

duhovniceasc, la pocin i înnoire a duhului prin astfel de

14. Romani VIII, 11.
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cântri: „Suflete al meu, suflete al meu scoal, pentru ce dormi?

Sfâritul se apropie i veis te tulburi. Ci te deteapt, dar, ca

s se milostiveasc spre tine Hristos Dumnezeu. " 15

Tot astfel Sfântul Ioan Hrisostom, adevrat trâmbi a

Duhului Sfânt, îndemna pe fiii si duhovniceti la priveghere

i pocin i arta nimicnicia vieii pmânteti atunci când

spunea: „S ne trezim i s priveghem, cci va veni ceasul! Va

veni cu adevrat, i iar zic c va veni, s nu ne amgim pe noi

înine! Cci, dac vom petrece întru desftare cincizeci de ani

i vom mai tri o sut de ani, dup aceea ce? Btrânee, i dup
aceea ce? Boal, i dup boal slbiciune i apoi ceasul acela

groaznic pe care toi îl ateapt i de care se cutremur. i noi

ne lenevim? Marefric este atunci, frailor, mare lucru este a

vedea sufletul desprindu-se de trup!" 16

Dar frica i cutremurul inimii noastre se domolesc i ne

mângâiem când auzim cuvântul unui alt Sfânt Printe care ne

înva c prin Sfânta înviere mormântul i moartea însi au

fost transfigurate, înghiite fiind de biruina Celui înviat: „ Vor

întreba unii: cum spunem c a biruit moartea Domnul Cel

înviat, de vreme ce oamenii înc mor? Cei ce au intrat în lumea

aceasta prin pântecele maicii lor vor iei din ea prin moarte i
prin mormânt. Este lege aceasta. Darpentru noi, care murim în

Hristos, moartea nu este un abis întunecat, ci este naterea la o

nou via, este întoarcerea acas. Pentru noi mormântulnu este

întunericfr sfârit, ci estepoarta la care ne ateapt îngerii lui

Dumnezeu. Pentru cei plini de dragostea lui Hristos mormântul

nu-i decât cea din urmpiedic în caleaprezenei Lui -piedic

subire capânza depianjen. Deci strig marele ApostolPavei:

15. Condacul, glasul al Vl-lea, Canonul Sfântului Andrei Criteanul.

16. Sfântul Ioan Gur de Aur, „Pentru înfricoata i dreapta Judecat i pentru munca cea

venic i fr de sfârit", în Mrgritare - Cuvinte ale Sfântului Ioan Gur de Aur i ale

multor Sfini i Dascli, Editura Sophia, Bucureti, 2010, p. 2 1 6.
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Pentru mine via este Hristos i moartea un câtig (Filipenii, 21).

Cum n-a biruit Domnul moartea când unde este El moartea nici

nu se vede? Mormântul nu mai e un abispentruc El l-a umplut

cu Sine; nu mai e întuneric pentruc El l-a strluminat; nu mai

e groaz pentru c e semn nu al sfâritului, ci al începutului;

nici groapa nu e casa noastr în venicie, pentru c este numai

ua ce d într-acolo. Deosebirea dintre moartea de dinaintea

învierii lui Hristos i moartea de dup înviere este cea dintre un

incendiupustiitori luminia unei candele. Victoria lui Hristos e

temeinic: prin El moartea afost înghiit de biruin (i Corinteni

XV, 54).
" 17

înelegem de aici c învierea Mântuitorului este biruin

pentru noi ic ea privete pe om în integralitatea fiinei lui: trup

i suflet. Firete c sufletul deine întâietatea, dar nici trupul,

„templu al Duhului Sfânt" cum îl numete Sfânta Scriptur,

nu este lsat deoparte. Iar învierea trupului va fi asemenea

Trupului Domnului dup înviere: nestriccios, puternic, nemu-

ritor, duhovnicesc, afar de toat grosimea materiei, dup cum

ne înva i Sfântul Pavel: „Aa este i învierea morilor: se

seamn trupul întru stricciune, înviaz întru nestricciune;

se seamn întru necinste, înviaz întru slav, se seamn
întru slbiciune, înviaz întru putere; se seamn trup firesc,

înviaz trup duhovnicesc. " 18

Spre lmurirea acestor învturi cptm mai mult folos

duhovnicesc dac ascultm pe Sfântul Teofilact al Bulgariei,

care ne tâlcuiete zicând: „Deci astfel se cuvine a socoti c a

fost trupul Domnului dup înviere: duhovnicesc, i subire, i
afar de toat grosimea i neavând trebuin nici de hran, nici

de altceva, dei a mâncat, pentru încredinare. Cci ceea ce a

mâncat, nu a mâncatfirete, ci din iconomie, ca s arate c a

17. Sfântul Nicolae Velimirovici, Predici, Editura Ileana, Bucureti, 2006, pp. 218-219.

18. I Corinteni XV, 42-44.

11



înviat însui trupul ce ptimise. [...] Iar cele ce s-au mâncat
atunci par a avea înc i oarecare înelegere umbrit. Cci,
mâncând El o parte de pete fript însemneaz c a uscat cu

focul dumnezeirii Salefirea noastr, care înota în viaa aceasta

srat; i, zvântând toat umezeala pe care o avea ea din

adâncurile apelor - i, mai ales s zic, ale valurilor - afcut-o
pe aceasta mâncare dumnezeiasc, dulce mâncare gtind-o lui

Dumnezeu pe ceea ce mai înainte era de scârb. Cci aceasta

- zic - înseamn fagurele de miere: dulceaa de acum a firii

noastre care mai înainte era lepdat. " 19

Iubii fii sufleteti,

Bucuria pe care o simim i o trim de Sfintele Pati nu
trebuie s se încheie odat cu sfâritul zilelor de praznic. Ea
trebuie s ne stpâneasc mereu, în toate zilele i însi viaa

noastr trebuie s se desfoare de acum înainte sub semnul

învierii. Hristos Dumnezeu, „Care S-a dat pentru pcatele
noastre i a înviat pentru îndreptarea noastr" 20 dorete ca

învierea Sa s însemne pentru toi fiii Si nu numai prilej pentru

bucurie i desftare sufleteasc de moment, vremelnic, ci izvor

pentru o bucurie statornic, care s ne fac prtai cu adevrat

învierii Sale.

Vom dovedi c suntem prtai cu adevrat învierii Sale i
c Hristos triete în noi numai dac la temelia vieii noastre vom
pune iubirea de semeni, lmurit cunoscând c „ Cine iubetepe
Dumnezeu, iubete i pefratele su " 2

\ iar „ cine nu iubete pe

19. Sfântul Teofilact al Bulgariei, „Tâlcuire la Evanghelia Morii i învierii Domnului,
dup Luca", în Sfinii Prini despre Moartea i învierea Domnului, Editura Sophia,

Bucureti, 2008, p. 168.

20. Romani IV, 25.

21. IIoanIV,21.
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fratele su rmâne în moarte
" 22

.

Ne vom arta ca fii ai învierii numai dac vom împlini

cuvântul Mântuitorului: „ Voi suntei prietenii Mei, dacfacei

ceea ce v poruncesc. Aceasta este porunca Mea: s v iubii

unulpe altul, precum v-am iubit Eu.
" 23

Spre acest mod de via cluzit de Sfânta înviere

ne îndeamn i Sfântul Apostol Petru când zice: „Iubii-v

unul pe altul din toat inima, cu toat struina..., lepdând

toat rutatea i tot vicleugul i frniciile i pizmele i
toate clevetirile...; mai presus de toate inei din rsputeri la

dragostea dintre voi, pentru c dragostea acoper mulime de

pcate... Cine iubete viaa i voiete s vad zile bune, s-i
opreasc limba de la ru i buzele sales nu griasc vicleug,

s se fereasc de ru i sfac binele, s caute pacea i s-o

urmeze.
" 24 Asemenea i Sfântul Evanghelist Ioan completeaz

spunând: „S ne iubim unul pe altul, pentru c dragostea este

de la Dumnezeu i oricine iubete este nscut din Dumnezeu

i cunoate pe Dumnezeu. Cel ce nu iubete n-a cunoscut pe

Dumnezeu, pentru c Dumnezeu este iubire... S nu iubim cu

vorba, numai din gur, ci cufapta i cu adevrul. " 25

Iar Sfântul Apostol Pavel ne poruncete: „Drept

aceea, omorâi mdularele voastre, ale omului pmântesc:

desfrnarea, necuria, patima, pofta rea i lcomia. Lepdai

mânia, iuimea, rutatea, defimarea, cuvântul de ruine...

Nu v minii unul pe altul, fiindc v-ai dezbrcat de omul cel

vechi, dimpreun cu faptele lui i v-ai îmbrcat cu cel nou. " 26

Acestea cunoscând i împlinindu-le în fapte, vom putea

rosti din toat fiina noastr precum Sfântul Apostol Pavel c de

22. 1 Ioan III, 14.

23. Ioan XV, 14 i 12.

24. I Petru I, 22; II, 1; IV, 8; III, 10-11.

25. 1 Ioan IV, 7-8; 111,18.

26. Coloseni 111,5,8-10.
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acum „ nu mai triesc eu, ci Hristos triete în mine ". 27

Ndjduind c, luând aminte la învturile Sfinilor

Apostoli i ale Sfinilor Prini pe care le-am adus de fa, v
vei i osteni cu sârguin a le împlini, rugm pe Domnul Cel ce

ne-a druit Viaa prin Sfânta Sa înviere, s slluiasc deplin

bucuria Sfintelor Pati în sufletele noastre, rodind fapte de
mântuire spre viaa venic pe care toi dorim s o dobândim.

V binecuvântm i v dorim zile îndelungate, cu pace
i cu sntate deplin întru lumina Sfintei învieri, adresându-v
biruitorul salut, de mântuire purttor:

HRISTOS A ÎNVIAT!

Al vostru de tot binele doritor

i ctre Domnul Cel înviat totdeauna rugtor,

fGALACTION

Episcopul Alexandriei i Teleormanului

27. Galateni II, 20.
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Dat în reedina Noastr episcopal din Alexandria

la Praznicul învierii Domnului nostru Iisus Hristos,

în anul mântuirii 2015.




